
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 187 

 

На 20 април 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова 

2. Доклад относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

3. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветозар Томов 

и Силвия Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАХА: Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и 

Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 13,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-

председател на Централната избирателна комисия. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – налице е кворум за провеждане 

на заседание. 

В отпуск са колегите Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева 

и Красимир Ципов. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Доклади по административни преписки – ще докладвам аз, 

госпожа Матева и госпожа Солакова. 

2. Разни с докладчици господин Димитров, господин Томов и 

госпожа Стойчева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите, госпожо 

Председател, в изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова точка 2: 

Изплащане на възнаграждения на ОИК, а т. 2 ще стане т. 3 

Други? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

 

Започваме с първа точка по дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Колеги, ще Ви докладвам преписка с вх. № ЦИК-05-

1/20.04.2022 г. От Сметната палата е получено писмо, с което ни 

уведомяват, че в резултат на извършен одит за съответствие при 

управлението на публичните средства и дейности на Централната 

избирателна комисия за периода 2017 г. – 2018 г., е дадена 

препоръка на председателя и на членовете на Централната 

избирателна комисия да инициират предложения до съответните 

органи по чл. 87 от Конституцията за изменение и допълнение на 
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Изборния кодек, в който да се регламентират правомощията на 

председателя на Централната избирателна комисия в съответствие с 

разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за 

обществените поръчки и Закона за финансово управление и контрол 

на публичните средства.  

Извършена е проверка по документи за изпълнение на 

препоръката, дадена в окончателния одитен доклад за извършен 

одит за съответствие. При документалната проверка е установено, че 

дадената от Сметната палата препоръка за иницииране на 

предложението е изпълнена. 

Само припомням, че през месец февруари тази година 

Сметната палата е изискала информация от Централната 

избирателна комисия и с писмо от 8 февруари сме ги уведомили, че 

с писмо от 14 януари 2021 г. Централната избирателна комисия е 

изпратила писмо до председателя на Четиридесет и четвъртото 

народно събрание с направената препоръка. Оттук нататък 

законодателят трябва да предприеме необходимите действия. 

Докладвам Ви го за сведение. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-09-120/20.04.2022 г. – 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ 

относно закупуване на метални шкафове. 

Обсъждахме въпроса във връзка с липсата на достатъчно 

архивна площ и необходимостта от надеждно съхранение на 

документите на Централната избирателна комисия, чийто срок на 

съхранение не е изтекъл, както и с оглед необходимост от спазване 

на противопожарните изисквания. За да се осигурят безопасни 

условия на съхранение по друг начин, това е възможно чрез 

поставяне на метални шкафове в части от коридора на етажа, на 

който са разположени помещенията, предоставени за ползване от 

Централната избирателна комисия. 

Ние сме поискали съгласие от Народното събрание за 

възможностите за  разполагане. Получен е отговор, с който се дава 
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принципно съгласие, което Ви докладвах във вчерашния ден за 

запознаване, като, разбира се, трябва да съобразим изискванията за 

евакуация, пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на 

обектите. 

Предвид това на 28 март е предоставена справка с модели, 

предлагани от различни фирми, като проучването е извършено през 

интернет. Към докладната записка е приложена и офертата на една 

от фирмите, която е предоставила най-изгодни условия.  

Представена е финансова обосновка, както и други данни за 

30 метални шкафа за документи със съответните рафтове, каква по 

обем документация могат да съберат. Срокът за доставката е до две 

седмици след 50% авансово плащане. Гаранцията е пет години. 

Също така е направена и отстъпка, мисля, че в размер на 18% от 

първоначално обявената цена на интернет страницата на този 

доставчик. Ако приемем решение да се закупят 30 шкафа, цената с 

ДДС е 10 774 лв., като в тази цена се включва доставката и монтажа. 

Шкафовете са налични към момента и може да бъдат доставени до 

три работни дни. 

По информация на главния счетоводител през последните 

12 месеца не са разходвани средства от бюджета на Централната 

избирателна комисия за закупуване на оборудване със сходно или 

идентично предназначение. Тъй като стойността е по-малка от 

30 хил. лв., не е необходима процедура по Закона за обществените 

поръчки.  

По бюджета на Централната избирателна комисия, по § 10-15 

има налични финансови средства за покриване на посочения разход. 

Колеги, както казах и в началото, за да можем да съхраняваме 

документите на Централната избирателна комисия надеждно и за да 

не заемат площ в работните помещения, Ви предлагам с протоколно 

решение да одобрим направеното предложение – да бъдат закупени 

до 30 метални шкафа, тъй като е възможно в тези пространства, в 

които не се препятстват противопожарните изисквания, да се 
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съберат по-малко на брой, като ако бъдат закупени до 30 шкафа, да 

се одобри и посочената в докладната записка цена. 

Организацията по изпълнение ще се възложи на директора на 

дирекция „Администрация“. 

Колеги, тъй като обърнахте внимание на един текст, който не 

бях забелязала – противоречие в предоставената информация 

относно това какво включва цената, свързана с доставката, ще върна 

тази докладна на администрацията за изясняване на този въпрос, за 

да имаме яснота в тази цена какво точно се включва. 

Колеги, тази тема отдавна беше отворена и аз Ви предлагам 

принципно да гласуваме да бъдат закупени до 30 метални шкафа при 

посочената в докладната записка цена, като максимален разход, 

който да бъде извършен и се възложи на администрацията до края на 

днешния ден да изясни въпроса, свързан с доставката на шкафовете, 

като Централната избирателна комисия изисква доставка до етажа, 

на който те ще бъдат разположени. Срокът, който ще бъде посочен 

за изпълнение на това допълнително уточнение, е до края на 

днешния работен ден, за да може утре да се предприемат 

необходимите действия по закупуване и доставка. 

Имате ли други предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, информирам Ви, че 

по жалбата срещу Решение № 1131-МИ на Централната избирателна 

комисия е образувано дело № 3711/2022 г. по описа на Върховния 

административен съд и съдебното заседание по делото е насрочено 

за днес, 20 април, от 16,00 ч.  
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Предлагам да гласуваме председателят на Централната 

избирателна комисия да упълномощи юрисконсулт В.     да 

представлява Централната избирателна комисия по делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Вторият ми доклад е Постановление от 

Районна прокуратура – Монтана, за спиране на наказателно 

производство, образувано във връзка с информация, че на изборите 

на 27 октомври 2019 г. в град Берковица едно лице е гласувало, като 

във фактическата обстановка е описано, че е гласувало въз основа на 

издадено удостоверение и е дописано в избирателния списък. 

 Според прокуратурата е гласувало в нарушение на изборните 

правила и е извършено престъпление по чл. 168, ал. 1 от НПК.  

Към момента лицето не се намира в страната, обявено е за 

общодържавно издирване с телеграма, поради което прокурорът 

спира наказателното производство, изпраща ни препис от 

Постановлението, което може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от 

получаването му. 

Предлагам да не се обжалва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. 
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Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка 

– вх. № ЦИК-09-116/18.04.2022 г., сме уведомени за необходимостта 

от подновяване на удостоверенията за електронен подпис на Г.              

М., главен счетоводител и В.    Б.       , счетоводител.  

Срокът на валидност на издадените квалифицирани 

устройства за квалифициран електронен подпис на техни имена 

изтича на 29 април тази година. Тъй като тези сертификати 

обезпечават дейността на финансовото обслужване в Централната 

избирателна комисия, предложението е да се подновят. 

Предлагам да приемем решение за това. Необходимите 

финансови средства са до 100 лв. с ДДС. В § 10-20 10 „други 

външни услуги“ по бюджета на Централната избирателна комисия 

има средства за изплащането на дължимата сума. 

Предлагам заедно с това решение да гласуваме и писмото до 

„Информационно обслужване“ АД – изпълнителния директор 

господин Филипов, за издаване на квалифицирани устройства за 

квалифициран електронен подпис на главния счетоводител и на 

счетоводителя съответно – Младенова и Бончева. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Солакова, получих имейл, че моят електронен подпис изтича на 

13 май. Председателят ми каза, че нейният изтича на 15 май, 

предполагам, че и на другите колеги изтичат сроковете по същото 

време. Предлагам да допълним и тях. 

Допълваме председателя и четиримата заместник-

председатели. 

Колеги, някакви други предложения и становища, освен това 

допълнение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да бъдат подновени електронните 

подписи на главния счетоводител, счетоводителя, председателя на 
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Централната избирателна комисия и четиримата заместник-

председатели. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за запознаване ще Ви 

докладвам отговора от „Информационно обслужване“ АД – вх. 

№ МИ-00-4/19.04.2022 г., по повод наше запитване за едно лице, 

което е било назначено за член на секционна избирателна комисия и 

по отношение на същото са установени данни – въз основа сезиране 

от Централната избирателна комисия, се извършва проверка в РУ на 

МВР – Казанлък.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

в доклади по административни преписки има ли други доклади? Не 

виждам. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Постъпило е искане за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Разлог, с вх. № МИ-27-85. 

Съгласно представената справка се изисква заплащане на 

възнаграждения за седем броя дежурства и 4 броя заседания на ОИК 

– Разлог, в периода от 25 март 2022 г. до 14 април 2022 г.  

Представена е необходимата счетоводна справка, искане и 

справка за дежурните членове, както и са приложени различни 

документи, удостоверяващи необходимостта от провеждането на 

дежурствата и заседанията. 

Към комплекта документи има приложен и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор, 
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преди поемане на задължението, поради което считам, че 

съответната преписка е комплектувана с необходимата 

документация и са удостоверени проведените дежурства и 

заседания, поради което предлагам да бъде одобрено изплащането 

на възнаграждение в размер на 4565,89 лв. с осигурителните вноски 

за проведените 7 броя дежурства и 4 броя заседания на ОИК – 

Разлог. 

ЗАМEСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режи на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-3-4/18.04.2022 г. – 

съобщение, с което се посочва как да се влезе в zoom сесията на ISPS 

– Международен център за парламентарни изследвания, на общата 

тема „Как ще се променят изборите през 2030 г.“ Има списък на 

участниците – може да го видите в папка с мои инициали във 

вчерашната мрежа  – 18.04.2022 г.  

Вече съм Ви докладвал, че такава сесия ще има, сега са 

посочени и начините на влизане. Съобщавам го, тъй като 

прозорецът, в който ще се проведе, е от 14,00 ч. до 16,00 ч. 

британско време. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, не че нещо искам да кажа, но във вчерашната мрежа и в 
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двата файла – основния и превода, е качен английският вариант. 

Преводът на български не е качен. Да го качат колегите все пак, за 

да можем да се запознаем тези, които не владеем английски език. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще обърна внимание. Докладвам 

го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други доклади? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

писмо с вх. № ПВР-04-01-43/15.04.2022 г. – качено е във вчерашната 

вътрешна мрежа.  

Писмото е от министъра на външните работи Теодора 

Генчовска до председателя на Народното събрание господин Никола 

Минчев, като писмото е с копие до министър-председателя господин 

Кирил Петков и до председателя на Централната избирателна 

комисия госпожа Нейкова.  

Става дума за това, че Министерството на външните работи 

има затруднения да продължи да съхранява изборните книжа, които 

останаха там, тъй като не успяхме да осигурим помещения в тази 

сграда през месец ноември след изборите на 14 ноември, с молба за 

реакция от страна на председателя на Народното събрание и намеса 

за разрешаване на възникналия проблем, и намиране на помещение 

или друго работещо решение изборните книжа да бъдат предадени 

на Централната избирателна комисия в максимално кратък срок. 

 Докладвам за сведение писмото до председателя на 

Народното събрание и дано от него последва нещо, защото към 

момента ние нямаме какво да предложим за решаване на този 

проблем. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик – колегата Стойчева. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № МИ-22-

9/12.04.2022 г. е получено запитване от Г.      Д.          относно 

следния казус: кметът на общината е уволнил кметския наместник 

като селото вече е с над 350 човека – през 2019 г. не е било.  

Въпросът е следва ли да се произведат избори за кмет на 

кметството, или тези промени ще влязат в сила от следващите 

местни избори през 2023 г. 

Проектът на отговор на въпроса е в моя папка от вчерашно 

заседание и предлагам да отговорим следното: съгласно § 17 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс 

кметските наместници в населените места, които към деня на 

влизане в сила на Кодекса отговарят на изискванията на чл. 14 от 

Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България  (ЗАТУРБ), продължават да изпълняват 

правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на 

кметство. В случай на предсрочно прекратяване пълномощията на 

кметски наместник, кметът на общината може да назначи нов 

кметски наместник. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на подготвения 

отговор. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан 

Чаушев) 

Колеги, прекъсвам заседанието. 

Давам десет минути почивка. 

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Осем членове сме в залата – имаме кворум за заседание. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има проект на 

писмо, което е отговор на писмото на господин Божанов, министър 

на електронното управление. В писмото, както е представено, има 

едно значително обяснение и връщащо въпроса към 12 ноември, 

тоест два дни преди изборите, свързано с питане на господин Х.            

И.         – може би този параграф от отговора няма причина да 

присъства в отговора на писмото.  

Смисълът на писмото е да поканим на среща между 9-и и 

13 май 2022 г. ръководството на Министерството на електронното 

управление, за да обсъдим въпроса относно предоставяне на 

изходния код, както и всички други въпроси от съвместен интерес, в 

частност електронното гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казвал съм го, пак ще го кажа: това 

приплъзване на думички не е добре от чисто административна 

гледна точка. В закона пише „достъп“. Достъп не е предоставяне, не 

е даване. 

Мисля, че докладът пак излезе някъде там, където не трябва. 

Това семантично приплъзване на думичките, зад които стои някакъв 

интерес, е добре, но добре е нещата да се казват така, както са!  

Иначе съм съгласен да се видим, да се уточним в 

семантичното значение на думичките, както ги пише в закона, 

въпреки щенията на някого си. Толкова! В закона не пише 

„предоставяне“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Частта, която ще остане, което е § 3, 

пише „осигурява достъп“ и тя ще остане. Ще заличим § 2 и няма да 

присъства в отговора. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от колегата Димитров, действително трябва да 

се придържаме към точния текст на закона – чл. 213а. Според мен в 

отговора на писмото, което ни е изпратено от министъра на 

електронното управление, първият абзац от писмото може да остане, 

но на следващо място, това, което Централната избирателна комисия 

може да направи, е да отговори в съответствие със закона и така, 

както изисква чл. 213а, ал. 3 – че редът за предоставяне на достъп до 

устройствата, документацията и изходния код е определен с 

решения на Централната избирателна комисия – Решение 

№ 269/22.06.2021 г. и Решение № 783-ПВР/НС/22.10.2021 г. Там 

подробно са написани изискванията към представителите на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за 

участие в изборите съобразно разпоредбата на чл. 213а, ал. 3.  

Като в последната част от отговора Ви предлагам да 

запишем, че във връзка с поставените в писмото въпроси, както и за 

изясняване на други въпроси, свързани с технологии за гласуване, 

като имам предвид не само машинното гласуване, но и проекта за 

дистанционното електронно гласуване, предлагаме да се проведе 

съвместна среща в периода от 9-и до 13 май. 

В тази работна среща да се обсъдят всички въпроси, които 

стоят по повод съвместната ни работа с Министерството на 

електронното управление. 

Има ли други предложения в този смисъл да бъде изготвен 

нашият отговор в съответствие с разпоредбата на чл. 213а от 

Изборния кодекс? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, с това изчерпахме дневния ред. 
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Преди да закрия заседанието, тъй като вероятно ще отсъствам 

в периода 26 април – 29 април 2022 г., определям колегата Томов да 

ме замества. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за 27 април 2022 г., сряда, от 10.30 ч. 

Благодаря. 

Светли празници на всички! 

(Закрито в 14,20 ч.) 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


